
 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

30 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา   ค21201    คณติศาสตร์เพิม่ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณติศาสตร์     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 ภาคเรียนที ่1  เวลา   40  คาบ  จ านวน   1.0   หน่วยกติ  
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษา  ฝึกทกัษะและกระบวนการในสาระต่อไปน้ี 
ศึกษาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แกปั้ญหาต่าง ๆ พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผล

ของค าตอบท่ีไดจ้ากการคิดค านวณ 
 จ านวนตวัเลข  การอ่านและเขียนเลขโรมนั  การบอกค่าของเลขโดดในตวัเลขฐานต่าง ๆ และการ
เขียนตวัเลขฐานต่าง ๆ 
 การประยุกตข์องจ านวนเต็มและเลขยกก าลงั  การใชค้วามรู้เก่ียวกบัจ านวนเต็มและเลขยกก าลงั ใน
การแกปั้ญหา  พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีไดจ้ากการคิดค านวณ 
 การสร้าง  ใชก้ารสร้างพื้นฐาน  สร้างรูปท่ีซบัซอ้นข้ึน 
 การเตรียมความพร้อมในการใหเ้หตุผล  การสังเกต ใหข้อ้ความคาดการณ์  และใหเ้หตุผล 
คณิตศาสตร์อยา่งง่าย 
 พหุนาม  การหาผลบวก  ผลลบ  ผลคูณ  และผลหารของเอกนามและพหุนามอยา่งง่าย 
 ประยุกต์การใช้ความรู้และทักษะการบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่าง ๆ พร้อมทั้ งการ
ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีไดจ้ากการคิดค านวณ 

โดยจดัประสบการณ์  หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัท่ีใกล้ตวัให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา  คน้ควา้  
โดยปฏิบติัจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพฒันาทกัษะและกระบวนการในการคิดค านวณ  การแกปั้ญหา  
การใหเ้หตุผล  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ดา้นความรู้  ทกัษะกระบวนการท่ีได้
ไปใช้เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวนัอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบ  ระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  
และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 การวดัและประเมินผล  ใชว้ิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาและ
ทกัษะท่ีตอ้งการวดั 
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31 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์ ศึกษา สังเกต ส ารวจ คาดการณ์ และหาขอ้สรุป เก่ียวกบั
รูปเรขาคณิต จ านวนนบั ร้อยละในชีวติประจ าวนั และโจทยปั์ญหาชวนคิดในสถานการณ์ต่างๆได ้

2. เรียนรู้ระบบจ านวนและตวัเลข  การอ่านเลขโรมนั ระบบตวัเลขตวัเลขฐานสอง ห้า สิบ และ  ฐาน
สิบสอง สามารถเปล่ียนตวัเลขฐานหน่ึงเป็นระบบอีกฐานหน่ึงไปมาได ้

3. สามารถบวก ลบ คูณ หาร ทั้ งเลขจ านวนเต็ม เลขยกก าลัง และเขียนจ านวนในรูปสัญกรณ์      
วทิยาศาสตร์ตลอดจนแกโ้จทยปั์ญหาหรือสถานการณ์ได ้

4. สร้างและแบ่งส่วนของเส้นตรง มุม ตลอดจนรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียมโดยใชว้งเวยีนได ้
 
รวมทั้งหมด    4     ผลการเรียนรู้ 
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32 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา   ค21202    เรขาคณิต GSP 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณติศาสตร์     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 ภาคเรียนที ่1  เวลา   40  คาบ  จ านวน   1.0   หน่วยกติ  
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษา  ฝึกทกัษะ / กระบวนการในสาระต่อไปน้ี  
พื้นฐานเรขาคณิต  การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใชส้งเวยีนและเส้นตรง  การสร้างรูปเรขาคณิตอยา่งง่าย

โดยใชก้ารสร้างพื้นฐาน  การส ารวจสมบติัทางเรขาคณิต 
 การสร้าง  ใชก้ารสร้างพื้นฐาน  สร้างรูปท่ีซบัซอ้นข้ึน 
 คู่อนัดบัและกราฟ  คู่อนัดบั  กราฟ  การน าไปใช ้
 โดยจดัประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ดว้ยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ให้
ผูเ้รียนไดศึ้กษา คน้ควา้โดยปฏิบติัจริงทดลอง สรุป รายงาน  
 เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ  สามารถน ากระบวนการท่ีไดใ้ชใ้นการ
เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใชใ้นชีวติประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  
สามารถท างานอยา่งเป็นระบบ  ระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผดิชอบ  มีวจิารณญาณและเช่ือมัน่ในตวัเอง 
 

ผลการเรียนรู้ 
1.  สร้างรูปเรขาคณิตและบอกขั้นตอนการสร้างต่อไปน้ีได ้

1.1  สร้างส่วนของเส้นตรงท่ีมีความยาวเท่ากบัความยาวของส่วนของเส้นตรงท่ีก าหนดให ้
1.2  แบ่งคร่ึงส่วนของเส้นตรงท่ีก าหนดใหไ้ด ้
1.3  สร้างมุมท่ีมีขนาดเท่ากบัมุมท่ีก าหนดใหไ้ด ้
1.4  แบ่งคร่ึงมุมท่ีก าหนดใหไ้ด ้
1.5  สร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายงัเส้นตรงท่ีก าหนดใหไ้ด ้

2.  น าการสร้างพื้นฐานไปสร้างรูปเรขาคณิตอยา่งง่ายได ้
3.  ใช้การสร้างพื้นฐาน  สร้างมุมขนาดต่าง ๆ และรูปท่ีซับซ้อนข้ึนไดร้ะบบดา้นและมุมคู่ท่ีมีขนาด 

เท่ากนัของรูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีเท่ากนัทุกประการได ้
4.  ระบุไดว้า่รูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีมีความสัมพนัธ์กนั เท่ากนัทุกประการ 
5.  ใชส้มบติัการเท่ากนัทุกประการของรูปสามเหล่ียมในการใหเ้หตุผลแกปั้ญหาได ้
 

รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 
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33 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา   ค21203    คณติศาสตร์เพิม่ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณติศาสตร์     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1   ภาคเรียนที ่2  เวลา   40  คาบ  จ านวน   1.0   หน่วยกติ  
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษา  ฝึกทกัษะและกระบวนการในสาระต่อไปน้ี 
ศึกษาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แกปั้ญหาต่าง ๆ พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผล

ของค าตอบท่ีไดจ้ากการคิดค านวณ 
 การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล   การให้เหตุผลในชีวิตประจ าวนั การให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์อยา่งง่าย  

พหุนาม  เอกนาม  การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารเอกนาม  พหุนาม  การบวก  การลบ 
พหุนาม การคูณ  และการหารพหุนามอยา่งง่าย 

การประยุกต์ ( 2 )  การประยุกตข์องจ านวนและพีชคณิต  การประยุกตท์างเรขาคณิตและการวดั
ปัญหาทา้ให้คิดประยุกตก์ารใชค้วามรู้และทกัษะการบวนการทางคณิตศาสตร์แกปั้ญหาต่าง ๆ พร้อมทั้งการ
ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีไดจ้ากการคิดค านวณ 

โดยจดัประสบการณ์  หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัท่ีใกลต้วัให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา  คน้ควา้   
โดยปฏิบติัจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพฒันาทกัษะและกระบวนการในการคิดค านวณ  การแกปั้ญหา   
การใหเ้หตุผล  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ดา้นความรู้  ทกัษะกระบวนการท่ีได้
ไปใช้เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวนัอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบ  ระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  
และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา   
และทกัษะท่ีตอ้งการวดั 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. สามารถใชข้อ้ความคาดการณ์ ประโยคเง่ือนไข บทกลบัของประโยคเง่ือนไข และการให้เหตุผล 

แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้
2. เรียนรู้ความหมาย การบวก การลบ เอกนาม และพหุนาม การคูณ และการหาร พหุนามดว้ยเอก

นามได ้
3. สามารถประยกุตแ์บบรูปของจ านวนในรูปกิจกรรม หรือสถานการณ์ท่ีส่งเสริมการคน้หาแบบรูป

ของจ านวน เช่น กิจกรรมพาลินโดรม ล าดบัฟิโบนกัชี เป็นตน้ ความหมายข่ายงาน เศษส่วนและทศนิยมมา
แกปั้ญหาโจทยห์รือสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้    รวมทั้งหมด    3    ผลการเรียนรู้ 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

34 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา   ค21204    เรขาคณิต GSP 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณติศาสตร์     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 ภาคเรียนที ่2  เวลา   40  คาบ  จ านวน   1.0   หน่วยกติ  
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษา  ฝึกทกัษะ / กระบวนการในสาระต่อไปน้ี  
 การแปลงทางเรขาคณิต  ความสัมพนัธ์ระหวา่รูปตน้แบบและภาพท่ีไดจ้ากการเล่ือนขนาน   
การสะทอ้น  และการหมุน  สมบติัเก่ียวกบัการเล่ือนขนาน  การสะทอ้น  และการหมุน  พิกดัรูปเรขาคณิตท่ี
เกิดข้ึนจาก  การเล่ือนขนาน  การสะทอ้น  และการหมุนบนระนาบพิกดัฉาก 

การประยกุตข์องการแปลงทางเรขาคณิต  การเล่ือนขนาน  การสะทอ้น  การหมุน  การน าไปใช ้
 การเท่ากนักนัทุกประการ  ความสัมพนัธ์ของสามเหล่ียมสองรูปท่ีเท่ากนัทุกประการ  แบบ   
ดา้น - มุม - ดา้น  แบบ มุม - ดา้น - มุม  และแบบ  ดา้น  - ดา้น - ดา้น  การใชส้มบติัของความเท่ากนัของรูป
สามเหล่ียมในการอา้งเหตุผล 
 การให้เหตุผลทางเรขาคณิต  ใช้สมบติัเก่ียวกบัวงกลมในการให้เหตุผล เก่ียวกบัการสร้างรูป
เรขาคณิต 
 โดยจดัประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ดว้ยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ให้
ผูเ้รียนไดศึ้กษา คน้ควา้โดยปฏิบติัจริงทดลอง สรุป รายงาน  
 เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ  สามารถน ากระบวนการท่ีไดใ้ชใ้นการ
เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใชใ้นชีวติประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์  รวมทั้งเห็นคุณค่า และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  
สามารถท างานอยา่งเป็นระบบ  ระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผดิชอบ  มีวจิารณญาณและเช่ือมัน่ในตวัเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  บอกพิกดัของรูปเรขาคณิตได ้
 2.  เขียนและบอกลกัษณะของกราฟเส้นตรงได ้
 3.  วเิคราะห์และอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปตน้แบบและรูปท่ีไดจ้ากการเล่ือนขนาน การสะทอ้น 
การหมุนได ้
 4.  ความรู้เก่ียวกบัการเล่ือนขนาน การสะทอ้นและการหมุน ในการสร้างสรรคง์านศิลปะหรือ
ออกแบบ 
 5.  บอกพิกดัของรูปเรขาคณิตท่ีเกิดจากการเคล่ือนขนาน  การหมุน  และการสะทอ้นบนระนาบพิกดั
ฉากได ้       
 
รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

35 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา   ค22201    คณติศาสตร์เพิม่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณติศาสตร์     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 ภาคเรียนที ่1  เวลา   40  คาบ  จ านวน   1.0   หน่วยกติ  
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษา  ฝึกทกัษะและกระบวนการในสาระต่อไปน้ี 
เลขยกก าลัง  การคูณ หารเลขยกก าลงั  สมบติัของเลขยกก าลงั  และเลขยกก าลงัในรูปสัญกรณ์ทาง

วทิยาศาสตร์ 
 พหุนามและเศษส่วนพหุนาม   การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารพหุนาม    การบวก  การลบ  
การคูณ  และการหารเศษส่วนพหุนามท่ีมีดีกรีไม่เกินหน่ึง 

การประยุกต์ของอตัราส่วนและร้อยละ 
การประยุกต์ของของการแปลงทางเรขาคณติ  การเล่ือนขนาน  การสะทอ้น   และการหมุน 
โดยการจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกลต้วัให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา คน้ควา้ ปฏิบติัจริง  

ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพฒันาทกัษะ / กระบวนการการคิดค านวณ  การแกปั้ญหา  การใหเ้หตุผล การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ 
 เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ  สามารถน ากระบวนการท่ีไดใ้ชใ้นการ
เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใชใ้นชีวติประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  
สามารถท างานอยา่งเป็นระบบ  ระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผดิชอบ  มีวจิารณญาณและเช่ือมัน่ในตวัเอง 
 การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา   
และทกัษะท่ีตอ้งการวดั 
 

ผลการเรียนรู้ 
 1.  คูณและหารจ านวนท่ีเขียนอยู่ในรูปเลขยกก าลงั   ท่ีมีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนเต็มโดยใช้บทนิยาม
และสมบติัของเลขยกก าลงั    และน าไปใชแ้กปั้ญหาได ้
 2.  ค  านวณและใช้เลขยกก าลงัในการเขียนแสดงจ านวนท่ีมีค่าน้อย ๆ  หรือมาก ๆ  ในรูปสัญกรณ์
วทิยาศาสตร์ได ้
 3.  บวก  ลบ  คูณ  และหาร   พหุนามได ้
 4.  บวก  ลบ  คูณ  และหาร  เศษส่วนของพหุนามอยา่งง่ายได ้
 5.  ค  านวณเร่ืองอตัราส่วนและร้อยละโจทยปั์ญหาได ้
 6.  เล่ือนขนาน  สะทอ้น  และการหมุนของรูปทรงเรขาคณิตในระนาบ  xy  ได ้ 
 
รวมทั้งหมด    6    ผลการเรียนรู้ 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

36 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา   ค22202    โครงงานคณติศาสตร์ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณติศาสตร์     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2  ภาคเรียนที ่1  เวลา   20  คาบ  จ านวน   0.5   หน่วยกติ  
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษา  ฝึกทกัษะและกระบวนการในสาระต่อไปน้ี 
 เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและสามารถน าความรู้นั้นไประยุกตไ์ดใ้น
เน้ือหาเก่ียวกบั อตัราส่วน  ร้อยละ  การวดัประมาณค่า  การแปลงทางเรขาคณิต  การน าความรู้คณิตศาสตร์มา
ประยกุตใ์ชใ้นเร่ือง  โครงงานคณิตศาสตร์   

โดยการการจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา คน้ควา้ ปฏิบติัจริง 
ทดลอง สรุป  รายงาน   เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหา  มีทกัษะการแกปั้ญหา  การใหเ้หตุผล  และน า
ประสบการณ์ดา้นความรู้  ความคิด  ทกัษะกระบวนการท่ีได ้  ไปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใชใ้น
ชีวติประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็น
ระบบ  ระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผดิชอบ  มีวจิารณญาณและเช่ือมัน่ในตวัเอง 

เพือ่พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและสามารถน าความรู้นั้นไประยกุตไ์ดใ้น
เน้ือหาเก่ียวกบั อตัราส่วน  ร้อยละ  การวดัประมาณค่า  การแปลงทางเรขาคณิต  การน าความรู้คณิตศาสตร์มา
ประยกุตใ์ชใ้นเร่ือง   โครงงานคณิตศาสตร์ 
 การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาและ
ทกัษะท่ีตอ้งการวดั 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  บอกความหมายและอธิบายหลกัการของการจดักิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ได ้

2.  บอกจุดมุ่งหมายและประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์ได ้ 

3.  บอกขั้นตอนการท าโครงงานคณิตศาสตร์อยา่งง่าย (Mini Project) และ บอกขั้นตอนการท า    

  โครงงานคณิตศาสตร์ขนาดเล็ก (Small Project) ได ้ 

4.  เขียนเคา้โครงงานคณิตศาสตร์ได ้

5.  เขียนรายงาน และการน าเสนอได ้

 

รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 

 
 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

37 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา   ค22203    คณติศาสตร์เพิม่ 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณติศาสตร์     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 ภาคเรียนที ่2  เวลา   40  คาบ  จ านวน   1.0   หน่วยกติ  
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษา  ฝึกทกัษะและกระบวนการในสาระต่อไปน้ี 
 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง   พหุนามดีกรสอง  ผลต่างก าลงัสอง  และก าลังสอง
สมบูรณ์ 

 สมการก าลงัสองตัวแปรเดียว   สมการการก าลงัสอง  และการแกโ้จทยปั์ญหา 
 การแปรผนั  การแปรผนัตรง  การแปรผกผนั  การแปรผนัเก่ียวเน่ือง  และการแกโ้จทยปั์ญหา 

โดยการจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้ตัวให้ผูเ้รียนได้ศึกษา ค้นควา้ ปฏิบติัจริง  
ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพฒันาทกัษะ / กระบวนการการคิดค านวณ  การแกปั้ญหา  การให้เหตุผล การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ 
 เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนให้มีความรู้  ความเขา้ใจ  สามารถน ากระบวนการท่ีได้ใช้ในการ
เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  
สามารถท างานอยา่งเป็นระบบ  ระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผดิชอบ  มีวจิารณญาณและเช่ือมัน่ในตวัเอง 
 การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา   
และทกัษะท่ีตอ้งการวดั 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  แยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองตวัแปรเดียวท่ีมีสัมประสิทธ์ิของแต่ละพจน์เป็นจ านวนเต็ม
และมีสัมประสิทธ์ิของแต่ละพจนใ์นพหุนามตวัประกอบเป็นจ านวนเตม็ 
  2.  แกส้มการก าลงัสองตวัแปรเดียวโดยใชก้ารแยกตวัประกอบได ้

3.  แกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัสมการก าลงัสองตวัแปรเดียวโดยใชก้ารแยกตวัประกอบได ้
4.  เขียนสมการแสดงการแปรผนัระหวา่งปริมาณสองปริมาณใด ๆ ท่ีแปรผนัต่อกนัได ้
5.  แกปั้ญหาหรือสถานการณ์ท่ีก าหนดโดยใชค้วามรู้เก่ียวกบัการแปรผนัได ้

 
รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

38 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา   ค22204    โครงงานคณติศาสตร์ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณติศาสตร์     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 ภาคเรียนที ่2  เวลา   20  คาบ  จ านวน   0.5   หน่วยกติ  
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษา  ฝึกทกัษะและกระบวนการในสาระต่อไปน้ี 
เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน ให้มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถน าความรู้นั้นไประยุกต์ได้ใน

เน้ือหาเก่ียวกบั ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัจ านวนจริง ทฤษฎีบทของพีทาโกรัส การประยุกตข์องสมการเชิงเส้น
ตวัแปรเดียวและเส้นขนาน  การน าความรู้คณิตศาสตร์มาประยกุตใ์ชใ้นเร่ือง  โครงงานคณิตศาสตร์   

โดยการการจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกลต้วัให้ผูเ้ รียนไดศึ้กษา คน้ควา้ ปฏิบติัจริง 
ทดลอง สรุป  รายงาน   เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหา  มีทกัษะการแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  และน า
ประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะกระบวนการท่ีได้  ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็น
ระบบ  ระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผดิชอบ  มีวจิารณญาณและเช่ือมัน่ในตวัเอง 

เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน ให้มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถน าความรู้นั้นไประยุกต์ได้ใน
เน้ือหาเก่ียวกบั ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัจ านวนจริง ทฤษฎีบทของพีทาโกรัส การประยุกตข์องสมการเชิงเส้น
ตวัแปรเดียวและเส้นขนาน  การน าความรู้คณิตศาสตร์มาประยกุตใ์ชใ้นเร่ือง โครงงานคณิตศาสตร์ 
 การวดัและประเมินผล  ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกบัเน้ือหาและ
ทกัษะท่ีตอ้งการวดั 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  บอกกระบวนการจดัท าโครงงานคณิตศาสตร์ขนาดใหญ่ (Big Project)  

2.  บอกขั้นตอนการท าโครงงานคณิตศาสตร์ได ้

3.  เขียนเคา้โครงงานคณิตศาสตร์ได ้

4.  เขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์ได ้ 

5.  น าเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ได ้

 

รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 

 
 

 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

39 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา   ค23201    คณติศาสตร์เพิม่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณติศาสตร์     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ภาคเรียนที ่1  เวลา   40  คาบ  จ านวน   1.0   หน่วยกติ  
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษา  ฝึกทกัษะ / กระบวนการในสาระต่อไปน้ี 

 กรณฑ์ที่สอง ใชส้มบติัการบวก  ลบ  คูณ หาร จ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูป a  เม่ือ a 0  โดยใชส้มบติั  

เม่ือ baab    เม่ือ a 0   และ  b  0    และ  
b

a

b

a
    เม่ือ a 0   และ  b  0     

 การแยกตัวประกอบของพหุนาม  แยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีท าเป็นก าลงัสอง
สมบูรณ์  แยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองท่ีมีสัมประสิทธ์ิเป็นจ านวนเต็มโดยอาศยัวิธีท าเป็น
ก าลงัสองสมบูรณ์  หรือใชท้ฤษฏีเหลือเศษ 

สมการก าลงัสอง   แกส้มการก าลงัสองตวัแปรเดียว  โดยใชสู้ตร  
a

acbb
x

2

42 
  การ

แกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัสมการก าลงัสองตวัแปรเดียว 

 พาราโบลา   สมการพาราโบลา กราฟของพาราโบลาท่ีอยูใ่นรูป  y = ax2 + bx + c เม่ือ  0a  
โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวติประจ าวนัท่ีใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา  คน้ควา้โดย

การปฏิบติัจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ  การแกปั้ญหา  การ
ใหเ้หตุผล  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ดา้นความรู้  ความคิด  ทกัษะ
กระบวนการท่ีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใชใ้นชีวติประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์ รวมทั้งเห็นคุณค่า
และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผดิชอบ  
มีวจิารณญาณ  และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

โดยการวดัการประเมินผล  ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา  
และทกัษะท่ีตอ้งการวดั 

 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

40 
ผลการเรียนรู้ 

       1.  บวก ลบ คูณ และหารจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูป a   เม่ือ a  0 โดยใชส้มบติั 

                1.1  ab = ba  เม่ือ a  0 และ b  0  ได ้

                1.2  b
a

b
a


เม่ือ a  0 และ b  0  ได ้

      2. แยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวธีิท าเป็นก าลงัสองสมบูรณ์ได ้ 
      3. แยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวา่สองท่ีมีสัมประสิทธ์ิของแต่ละพจน์เป็นจ านวนเตม็ได ้
      4.  แกส้มการและโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัสมการก าลงัสองตวัแปรเดียวได ้
      5. เขียนกราฟ และบอกลกัษณะของ กราฟพาราโบลาท่ีก าหนดให้ 
 
รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

41 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา   ค23202    คณติศาสตร์เพิม่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณติศาสตร์     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ภาคเรียนที ่2  เวลา   40  คาบ  จ านวน   1.0   หน่วยกติ  
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษา  ฝึกทกัษะ / กระบวนการในสาระต่อไปน้ี 

 ระบบสมการ  การแกร้ะบบสมการสองตวัแปรท่ีดีกรีไม่เกินสอง  และการแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบั
ระบบสมการสองตวัแปร ดีกรีไม่เกินสอง   

 การให้เหตุผลทางเรขาคณติ  ใชส้มบติัเก่ียวกบัวงกลมในการใหเ้หตุผล   การสร้างรูปเรขาคณิต  

         เศษส่วนของพหุนาม  บวก ลบ คูณ  หารเศษส่วนพหุนาม  แกส้มการเศษส่วนของ   

 พหุนาม  และการแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัเศษส่วน 

โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวติประจ าวนัท่ีใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา  คน้ควา้โดย
การปฏิบติัจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ  การแกปั้ญหา  การ
ใหเ้หตุผล  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ดา้นความรู้  ความคิด  ทกัษะ
กระบวนการท่ีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใชใ้นชีวติประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์ รวมทั้งเห็นคุณค่า
และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผดิชอบ  
มีวจิารณญาณ  และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

โดยการวดัการประเมินผล  ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา  
และทกัษะท่ีตอ้งการวดั 

 
ผลการเรียนรู้ 

 1.  แกร้ะบบสมการสองตวัแปรท่ีมีดีกรีไม่เกินสองได ้
 2.  แกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัระบบสมการสองตวัแปรท่ีมีดีกรีไม่เกินสองได ้
 3.  ใชส้มบติัเก่ียวกบัวงกลม ในการใหเ้หตุผลได ้
 4.  สร้างและใหเ้หตุผลเก่ียวกบัการสร้างรูปเหล่ียมและรูปวงกลมท่ีก าหนดใหไ้ด ้
 5.  บวก ลบ คูณ  หาร และแกส้มการเศษส่วนของพหุนามได ้
 6.  แกปั้ญหาเก่ียวกบัเศษส่วนของพหุนามได ้

 
รวมทั้งหมด    6    ผลการเรียนรู้ 
 
 


